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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà
FORMULO
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit
en un termini màxim d’un mes.
Antecedents
L’Ajuntament mitjançant l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa de
competència municipal en l’obertura d’establiments i control d’activitats en el terme
municipal de Gavà, garanteix l’aplicació del règim jurídic d’intervenció administrativa en les
activitats, serveis i instal·lacions, la simplificació administrativa i agilització de tràmits.

Per tal de donar compliment amb aquesta simplificació administrativa i agilització de tràmits
i de conformitat amb les Lleis, hi ha un seguit d’activitats que atenent a la seva modalitat
estan sota el Règim de Comunicació Prèvia d’Espectacles Públics i d’Activitats Recreatives,
aquesta Comunicació Prèvia cal presentar-la un cop finalitzades les obres i realitzades les
instal·lacions necessàries per a dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici de la mateixa.
Un cop realitzada la presentació de la Comunicació Prèvia d’espectacles públics i activitats
recreatives, el titular pot iniciar l’activitat sota la seva exclusiva responsabilitat.
Posteriorment, en el cas de necessitar ocupació de via pública per terrassa, cal sol·licitar
mitjançant una sol·licitud genèrica una autorització d’ús comú especial de la via pública per
a terrasses bars i restaurants, la tramitació d’aquesta autorització no segueix el règim de
l’inici d’activitat i no és de caràcter automàtic sota la responsabilitat del titular, de manera
que genera un greuge a l’hora d’iniciar l’activitat.
Vist això, formulem les següents
Preguntes
• Quin és el termini en què l’Ajuntament tramita l’autorització d’ús comú i especial de la via
pública per terrasses, bars i restaurants?
• Té previst realitzar alguna actuació específica per tal de reduir-lo i/o adaptar-lo a la resta
de tràmits similars?
Gavà, 8 de març de 2016
Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
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